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Retomada do crescimento a caminho, mas o ritmo tende a ser gradual. 

Há razoável dispersão nas expectativas de crescimento para 2017. O consenso de mercado espera que a 

economia cresça 1,3% em 2017 (na mediana do Focus). Embora os mais otimistas projetem crescimento 

superior a 2%, há diversas casas que estimam crescimento abaixo de 1%. Estamos na porção menos otimista 

da distribuição e a nosso ver o crescimento do PIB em 2017 ficará em torno de 1%. Entretanto, devemos 

mencionar que os erros de previsão feitos nesse momento do ano para o PIB do ano seguinte costumam ser 

grandes
1
.  

Gráfico 1 

 

 

                                                                 
1   O erro absoluto médio de previsão do PIB, usando a mediana da pesquisa Focus de setembro do ano anterior para o PIB do ano, foi de 1,8p.p. entre 

2000 e 2015. 
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Gráfico 2 

 

Dentre os motivos por trás do nosso pessimismo relativo com o crescimento destacamos: (i) há ainda 

um nível relativamente elevado de incerteza sobre Brasil, (ii) é esperada a continuidade da piora do 

mercado de trabalho – a qual deve adentrar 2017, (iii) as condições financeiras ainda estão 

apertadas, (iv) o endividamento das famílias e a situação financeira das empresas são ainda ventos 

contrários à retomada, (vi) os atuais níveis de confiança ainda são condizentes com frágil 

crescimento, (vii) a política fiscal tenderá a apertar na margem e (viii) não esperamos forte 

contribuição do setor externo para a retomada da economia.  

Com relação ao nível de incerteza, destacamos o índice de incerteza sobre a política econômica 2– 

estimado e publicado pelos economistas Scott Baker, Nicholas Bloom e Steven J. Davis, o qual ainda 

se encontra em um patamar bastante elevado em termos históricos, embora tenha havido uma 

visível melhora vis-à-vis o começo de 2016 (Veja o Gráfico 3). Em alguns exercícios econométricos 

encontramos alguma evidência empírica de que o índice de incerteza sobre política econômica 

ajudou a explicar o desempenho econômico nos últimos anos.  

Há ainda uma agenda desafiadora de reformas e ajustes em curso (a PEC dos gastos, a reforma 

previdência e a reforma trabalhista entre outras) no Congresso, além de uma trajetória de dívida 

bruta/PIB crescente, que deve manter o nível de incerteza relativamente elevado e, 

consequentemente, atrapalhando uma retomada mais forte da economia. 

Gráfico 3 

  

                                                                 
2 Grosso modo, o indicador é baseado no percentual dos artigos referentes à incerteza sobre a política econômica em relação ao número total de 
artigos publicados no mesmo jornal e no mesmo mês. 
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Fonte: “Measuring Economic Policy Uncertainty” by Scott Baker, Nicholas Bloom and Steven J. Davis at www.PolicyUncertainty.com.  Estes 

dados podem ser usados livremente com atribuição aos autores, ao artigo e ao site (http://www.policyuncertainty.com/about.html). 

O atual fraco desempenho da economia brasileira continua contribuindo para o elevado nível de 

desemprego. Estimamos que seja necessário ao menos 1% de crescimento do PIB para suprir com 

oferta de emprego os entrantes no mercado de trabalho a cada ano. Além disso, após uma recessão, 

há um nível considerável de capacidade ociosa dos fatores de produção que pode ser utilizado antes 

de se investir e abrir novos postos de trabalho3. Dessa maneira, esperamos que a taxa de 

desemprego volte a cair apenas na segunda metade de 2017, fechando o ano no patamar expressivo 

de 12,6% (após ajuste sazonal). 

Os números do Ministério do Trabalho ainda mostram uma expressiva destruição líquida de 

empregos formais - de 110 mil a cada mês (após ajuste sazonal e na média móvel trimestral), 

sugerindo a continuidade da elevação da taxa de desemprego. Além disso, a fraqueza no mercado 

trabalho deve se refletir na continuidade da queda no rendimento real e no encolhimento da massa 

salarial real nos próximos meses. Na ausência de uma forte expansão do crédito (e os sinais ainda 

são de conservadorismo na concessão de crédito), espera-se um fraco desempenho no consumo 

das famílias, o qual representa mais de 60% do PIB.  

As condições financeiras seguem apertadas e continuam sendo um vento contrário à retomada da 

economia. Uma parcela considerável da atividade econômica do próximo ano deve sofrer os 

impactos defasados do atual nível contracionista da taxa real de juros ex-ante de um ano (em 6,9%). 
4Adicionalmente, a despeito do fechamento da curva futura de juros, as taxas de juros bancárias 

(recursos livres) atingiram a máxima recente em agosto (de 53% ao ano), refletindo a ampliação do 

spread bancário. Espera-se que as taxas bancárias recuem ao longo dos próximos meses, por conta 

do ciclo esperado de queda de juros, porém ainda há um longo caminho para isso se traduzir em 

maior atividade. 

Gráfico 4 

 

 
                                                                 
3 A PNAD sugere que o nível de horas trabalhadas (habitualmente) semanalmente caiu nos últimos trimestres, enquanto a CNI indica que o nível de 
emprego na indústria encolheu menos que as horas trabalhadas. Ou seja, na retomada da economia há espaço para utilizar mais intensamente o fator 
trabalho. Além disso, a ociosidade do fator capital (medido pelo Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) - FGV ou CNI) é considerável e há 
também a possiblidade de se utilizar mais intensamente o fator capital antes de empregar mais pessoas. 
4 A taxa real de juros ex-ante utilizada é medida pela taxa de juros nominais do Swap pré-DI de 1 ano deflacionada pela expectativa de inflação 12 
meses à frente da pesquisa Focus do Banco Central. Estimamos que a taxa real neutra de juros se encontre no intervalo entre 5,5% e 6% ao ano. 

http://www.policyuncertainty.com/about.html
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Outro aspecto que atrapalha a dinâmica de crescimento é o elevado endividamento das famílias 

como percentual da renda disponível, o qual aumentou significativamente nos últimos anos. Embora 

tenha cedido ao longo de 2016, o patamar ainda está próximo da máxima histórica recente5. A 

situação financeira das empresas também é complicada. Houve nos últimos trimestres rápida 

elevação da inadimplência das empresas e aumento das renegociações de pessoa jurídica com o 

sistema financeiro. É difícil vislumbrar nessa atual conjuntura uma rápida retomada dos 

investimentos empresariais. 

 

Gráfico 5 

 

 

Gráfico 6 

 

Não obstante à rápida elevação da confiança empresarial nos últimos meses, sobretudo a da 

indústria, o nível segue em patamar condizente com taxas de crescimento ano/ano fracas para 

investimentos (Veja o gráfico 7). Trabalhamos com a continuidade da retomada dos níveis de 

confiança nos próximos trimestres, refletindo a valorização das ações e do ambiente 

macroeconômico, mas não suficiente para um boom de investimentos em 2017. 

                                                                 
5 Outra medida da situação das famílias é o comprometimento de renda, isto é, o montante gasto com o pagamento de principal e de juros da dívida na 
comparação com a renda disponível. Essa medida ainda permanece próximo à máxima histórica recente (a série foi iniciada em janeiro 2005). 
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Gráfico 7 

 

Após vários anos de política fiscal e quasi-fiscal expansionistas, o governo Temer trabalha com uma 

agenda mais austera para gastos e crédito público. Embora seja projetado um déficit primário robusto 

para 2017 (estimamos em 2,3% do PIB), isso representará uma melhora em relação ao resultado 

esperado para 2016 (de 2,6% do PIB), depois de seguidos anos de deterioração fiscal (e amplo 

impulso fiscal). Além disso, há estudos 6que sugerem que países com endividamento elevado (acima 

de certo patamar) tendem a conviver com uma menor taxa de crescimento da economia. 

Um segmento que tende a contribuir nas retomadas da economia é o setor externo. Temos 

observado uma forte contribuição positiva das exportações líquidas desde o primeiro trimestre de 

2015 (com exceção do segundo trimestre de 2016), refletindo a significativa depreciação do câmbio 

real observada nos últimos anos e o encolhimento expressivo da nossa demanda doméstica.  

Todavia, à medida que o consumo e o investimento domésticos mostrem sinais mais positivos, a 

contribuição do setor externo tenderá a piorar. Além disso, houve uma apreciação razoável da taxa 

de câmbio real efetiva ao longo de 2016 (veja a área sombreada no Gráfico 8), a qual tenderá a 

exercer impacto contracionista sobre as exportações líquidas brasileiras nos próximos trimestres. Por 

fim, não esperamos uma pujança no crescimento global capaz de elevar fortemente as nossas 

exportações.   

Gráfico 8 

 

                                                                 
6 Entre eles: Carmen M. Reinhart, Kenneth S. Rogoff (2010). Growth in a Time of Debt. NBER Working Paper No. 15639. 
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Entretanto, devemos ressaltar que há também a possibilidade de sermos surpreendidos para cima no 

crescimento de 2017. Não podemos descartar um cenário de desinflação maior que a esperada, 

levando uma distensão monetária mais ampla, na comparação a que trabalhamos no momento (a 

taxa Selic cedendo para 11,25% no final do próximo ano). Além disso, uma menor inflação poderá se 

traduzir em maiores rendimento real e massa salarial real. Outro risco é do programa de concessões 

e privatizações ser capaz de impulsionar o crescimento mais fortemente.   

Em resumo, temos um viés mais pessimista para crescimento de 2017. Entretanto, as projeções 

feitas nesse momento para o PIB do ano seguinte são sujeitas a erros de previsão consideráveis. A 

grande questão é se o processo de retomada da economia brasileira será consistente, diante do 

enorme problema fiscal a ser equacionado nos próximos anos. Por enquanto, os sinais do âmbito 

político são favoráveis à agenda de reformas e ajustes, mas é preciso que isso continue nos 

próximos anos para que o país não saia novamente dos trilhos. 
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Estratégia Tx Adm Liquidez % Mês Ano 12M 24M 36M

GOLD RF CDI 0,15% D+0 5,6% ########## 1,1% 10,6% 14,2% 28,5% 42,1%

MONG AEGON OAB SP FI RF CDI 0,15% D+1 12,3% ########## 0,0% 9,4% 13,1% - -

PREVER OABPREV-SP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CDI 0,15% D+1 9,3% ########## 0,0% 9,2% 13,0% - -

SANTANDER FI OABPREV-SP CDI 0,12% D+1 11,8% ########## 0,0% 9,3% 13,0% - -

Kondor LX FIC de FIM CDI 2,00% D+31 2,2% ########## 0,0% 5,7% 8,5% 33,1% 42,0%

Garde D’Artagnan FIC FIM CDI 2,00% D+31 3,1% ########## 0,0% 12,1% 19,2% 45,7% -

JGP MAX FIC FIM CDI 1,85% D+31 2,3% ########## 0,0% 9,2% 12,6% 27,4% 40,7%

ICATU VANGUARDA ALM OABPREVSP FIRF Inflação Longa 0,05% D+1 14,5% ########## 0,9% 11,3% 16,1% - -

BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RF Inflação Média 0,50% D+3 4,8% ########## 0,0% 19,9% 25,9% 31,7% 44,0%

SANTANDER FIC IMAB Inflação Média 0,20% D+1 4,9% ########## 0,0% 20,0% 26,2% 33,0% 45,6%

CSHG OABPREV SP ZERMATT FIM CP Crédito CDI 0,40% D+60 7,0% ########## 0,0% 8,5% 12,2% - -

CRÉDITO CDI Crédito CDI 0,50% D+6 17,4% ########## 1,2% 10,8% 14,4% 29,4% 43,5%

DIVIDENDOS Bolsa 1,00% D+4 1,9% ########## 0,0% 25,1% 26,8% 17,3% 21,7%

Vinci GAS Div FIA Bolsa 3,00% D+33 1,9% ########## 0,6% 26,8% 29,2% 27,9% 39,4%

Total FIC 0,34% D+1 99% 1,03% 10,96% 14,47% 24,57% 34,21%

Evolução da Cota

ICATU VANGUARDA FUND OF FUNDS - OAB SP

30/09/2016

 Fundos  
Informações Alocação Rentabilidade

46,5%
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janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro

Acc Ano

Acc Início

Tabela de Rentabilidades¹

42369

2016 2015 2014 2013 2012 2011

0,91% 0,58% -2,05% 0,53% 1,75% 0,12%

Fundo Fundo Fundo Fundo Fundo Fundo

1,57% 0,85% 1,19% -0,70% 1,14% 1,36%

1,08% 1,62% 1,97% -0,41% 1,58% 1,00%

0,99% 0,46% 1,49% -2,01% -0,28% 0,60%

1,40% 1,43% 1,32% 1,12% 1,04% 0,26%

1,14% 0,86% 1,22% 1,09% 2,05% 0,20%

1,17% 0,84% 0,95% -2,48% 0,27% 0,57%

1,03% 0,55% -0,84% 1,10% 0,98% 0,31%

1,16% -0,74% 2,25% -1,08% 0,87% 1,32%

0,93% 1,01% -1,73% 0,89% 0,98%

1,21% 1,00% 1,29% 1,94% 1,89%

10,96% 9,98% 9,91% -2,81% 15,05% 10,03%

0,99% 0,05% 0,53% 1,91% 1,01%

Descrição Estatísticas

78,99% 61,31% 46,68% 33,45% 37,31% 19,35%

Nº Meses >0 59 (86%)

Nº Meses <0 10 (14%)

Nº Meses >CDI -

Evolução do PL (Milhões) Histograma (2 Sigmas)

Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe Estatísticas de 2011 a 2016

Maximum Draw Down² -7,25%

Rentabilidade (12m) 14,35%

PL Atual R$ 493.606.508,98

Nº Meses <CDI -

Maior Rentabilidade Mensal 2,25% - 08/2014

Menor Rentabilidade Mensal -2,48% - 06/2013

¹ Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo

Garantidor de Crédito - FGC. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares, da lâmina de

informações essenciais e do regulamento antes de investir.

² Maximum Drawdown é o declínio do valor máximo da cota até seu valor mínimo, calculado desde a constituição do fundo.

PL Médio (12m) R$ 441.794.287,20

Volatilidade Diária a.a. (12m) 1,33%

Índice de Sharpe (12m) 0,01
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  Quadro de Desempenho 

Data da Cota Benchmark PL Diário D iário
C omparat ivo  

B enchmark
N o  M ês

C omparat ivo  

B enchmark
N o  A no

C omparat ivo  

B enchmark

Últ imo s 

12 meses

C omparat ivo  

B enchmark

Últ imo s 

36 

meses

C omparat ivo  

B enchmark

T X A D M  

(%aa)
P erfo rmance D ata de Iní cio  

FI's ABERTOS

Renda Fixa 1.951.532.247R$         

ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FI RF 30/09/16 CDI 64.719.120R$              0,047% 89,46% 1,06% 95,92% 7,80% 95,95% - - - - 0,25% 1-mar-16

ICATU Vanguarda Renda Fixa FI PLUS 30/09/16 CDI 86.629.450R$              0,064% 122,77% 1,23% 111,00% 11,50% 110,40% 15,00% 106,14% 40,92% 97,99% 0,30% 20% s/ CDI 3-nov-03

ICATU Vanguarda FIC DE FI RENDA FIXA PLUS 30/09/16 CDI 43.494.628R$              0,063% 119,52% 1,19% 107,72% 11,14% 106,87% 14,48% 102,46% 39,10% 93,64% 0,35% 28-dez-11

ICATU Vanguarda Crédito Privado RF LP 30/09/16 CDI 519.639.415R$            0,055% 105,46% 1,17% 105,50% 10,80% 103,63% 14,45% 102,21% 43,50% 104,16% 0,50% 17-mai-06

ICATU Vanguarda GOLD FI Renda Fixa 30/09/16 CDI 253.520.870R$            0,052% 99,07% 1,14% 102,60% 10,60% 101,71% 14,18% 100,32% 42,08% 100,76% 0,15% 20% s/ CDI 26-jun-09

Icatu Vanguarda Inflação Curta FI Renda Fixa 30/09/16 IMA-B 5 257.177.537R$            0,099% 0,00% 1,38% -0,03% 13,02% 0,09% 18,90% 0,07% 47,45% -0,52% 0,25% 23-jul-09

ICATU Vanguarda FIC Inflação Curta Renda Fixa 30/09/16 IMA-B 5 87.272.027R$              0,096% 0,00% 1,33% -0,08% 12,54% -0,38% 18,23% -0,60% 45,00% -2,97% 0,50% 2-dez-10

ICATU Vanguarda FIRF IMA-B 5 Crédito Privado 30/09/16 IMA-B 5 72.192.722R$              0,113% 0,01% 1,58% 0,17% 16,04% 3,12% 22,25% 3,42% - - 0,40% 20% s/ IMA-B 5 25-abr-14

ICATU Vanguarda Pré Fixado FIRF LP 30/09/16 IRFM 1+ 48.575.289R$              0,227% 0,08% 2,57% 0,25% 28,89% 3,66% 29,58% 2,25% - - 0,30% 20% s/ IRFM1+ 11-abr-14

ICATU Vanguarda Renda Fixa Real FI 30/09/16 - 29.427.941R$              0,248% - -0,49% - 19,33% - 27,94% - 43,23% - 0,25% 18-mai-04

ICATU Vanguarda FIC Renda Fixa Real FI 30/09/16 - 19.216.966R$              0,245% - -0,54% - 18,79% - 27,11% - 40,65% - 0,50% 11-fev-11

ICATU Vanguarda Inflação Longa FI Renda Fixa 30/09/16 IMA-B 5+ 296.506.331R$            0,347% 0,00% 1,73% 0,07% 28,14% 0,09% 34,68% -0,01% 51,30% -0,88% 0,25% 26-jun-09

ICATU Vanguarda FIC Inflação Longa Renda Fixa 30/09/16 IMA-B 5+ 173.159.951R$            0,345% 0,00% 1,69% 0,02% 27,65% -0,40% 33,97% -0,73% 48,92% -3,26% 0,50% 23-mai-07

Multimercados 22.116.467R$              

ICATU VANGUARDA MACRO FIM 30/09/16 CDI 22.116.467R$              0,003% 6,10% 1,56% 140,51% 11,01% 105,61% 13,47% 95,32% - - 2,00% 20% s/ CDI 21-ago-15

Ações 191.067.014R$            -

ICATU Vanguarda  Ações IBX FI 30/09/16 IBX 19.625.934R$              0,154% 0,17% 0,61% 0,01% 31,79% -1,54% 25,81% -2,04% 13,83% 0,23% 0,55% 20% s/ IBrX100 18-mai-04

ICATU Vanguarda TOP AÇÕES FIA 30/09/16 IBX 11.637.197R$              -0,061% -0,04% -0,36% -0,97% 23,38% -9,95% 21,78% -6,07% 6,02% -7,59% 2,00% 20% s/ IBrX100 21-dez-12

ICATU Vanguarda Dividendos FIA 30/09/16 IBX 148.809.250R$            -0,179% -0,16% 0,01% -0,59% 25,08% -8,24% 26,76% -1,10% 21,74% 8,13% 1,00% 24-out-06

ICATU Vanguarda FIC DE FIA DIVIDENDOS 30/09/16 IBX 10.994.633R$              -0,186% -0,17% -0,11% -0,71% 23,39% -9,93% 24,53% -3,32% 14,62% 1,01% 1,00% 20% s/ IBrX100 28-fev-12

Indicadores Financeiros 

CDI - - - 0,052% - 1,11% - 10,42% - 14,13% - 41,76% - - -

IMA-C (Ref : IGP-M) - - - 0,206% - 0,10% - 21,20% - 30,08% - 46,18% - - -

IMA-B (Ref.: IPCA) - - - 0,262% - 1,57% - 22,00% - 28,36% - 49,96% - - -

IMA-B 5 (Ref.: IPCA) - - - 0,100% - 1,41% - 12,92% - 18,83% - 47,97% - - -

IMA-B 5 + (Ref.: IPCA) - - - 0,344% - 1,67% - 28,05% - 34,70% - 52,18% - - -

IRFM1+ - - - 0,149% - 2,33% - 25,23% - 27,33% - 45,48% - - -

Dólar - - - 0,704% - 0,18% - -16,87% - -18,29% - 45,57% - - -

IBX (Fechamento) - - - -0,017% - 0,60% - 33,33% - 27,85% - 13,60% - - -

Ibovespa (Fechamento) - - - 0,029% - 0,80% - 34,64% - 29,53% - 11,52% - - -

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

(*) A partir de 02/05/08 em atendimento a IN CVM  nº 465 a rentabilidade do Fundo passou a ser apurada pela cotação de fechamento das ações. Para períodos anteriores a 02/05/08 utiliza-se a cotação média do índice de ações e para períodos posteriores a cotação de fechamento.

Este documento fo i elaborado pela Icatu Vanguarda com fins meramente informativos para uso interno. 

Em atendimento à Instrução CVM  nº 450, qualquer divulgação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio,  após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. *Benchmark CAPOF alterado em 14/01/2014

INFORMAÇÕES DIÁRIAS DOS FUNDOS RENTABILIDADE RENTABILIDADE ACUMULADA
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